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Family Tax Benefit Part A (မြြာြေးစိုအခေ် ခံစြာြေးခင်ို့ အ ိုငြေး် ‘က’)

•

2017-2018 Family Tax Benefit Part A supplement (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခိုနစ်၊ မြြာြေးစို အခေ်ခစ
ံ ြာြေးခင်ို့
အ ိုငြေး် ‘က’ ၏တေြာက် ဆက်

)

•

Child Care Subsidy (ကတလြေး တစြာင်တ
ို့ ရြာက်မှု တထြာက် ံို့တင)

•

Child Care Benefit as a lump sum (ကတလြေးတစြာင်တ
ို့ ရြာက်မှု ခံစြာြေးခင်အ
ို့ ြာြေး

•

Child Care Rebate as a lump sum (ကတလြေးတစြာင်ရ
ို့ ြာက်မှု
စ်လြေးံို

စ်ခ

ြင်၏ကတလြေးအြာြေး

Register (AIR) (သြစတသ

ည်ြေးရ ခင်ြေး)

ေ်အမ်ြေးတငအြာြေး

င်ြေး ကြာကယ်တဆြေး ထြေးို တ ြေးခပို့ ီြေး ါက Australian Immunisation
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ကျေ်ြေးမြာတရြေးတဒြနတရတဆြေးခေ်ြေး စြည်ို့ သြစတသ
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ကတလြေး၏တေြာက်ဆြေးံို အတ ခအတေကို Australian Immunisation Register (သြစတသ
ကြာကယ်တဆြေးထြေးို နမ
ံ ှု မ
မည်ြည်အ
ို့ ချေ်
အတြြေးစ

်

မ်ြေးစြာအို ်)တ ေါ်

ြေးလျနင
ို င
် ံ

င် စစ်တဆြေးမည် ြစ်တြြာတသကြာင်ို့ ြင်၏ကတလြေးအြာြေး

င် ကြာကယ်တဆြေးထြေးို တ ြေးခြ
ို့ ည်ကို မမ

ဌြာေအြာြေး
ို ို့
တ ြာ ရေ် မလို ါ။

အ
် ချက်အလက်အြာြေး humanservices.gov.au/air တ ေါ်

င် ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

တစြာင်ို့ င
ို ြေး် ကြာလမျြာြေး
အတ ခချတေထင
ို ရ
် ေ်တရြာက်ရလြာတြြာ လူြစ်မျြာြေးြည် တ ြေးတချျတ ြေးြည်တ
ို့ င တ

ြာင်ြေးခန
ံ င
ို ရ
် ေ်

တစြာင်ဆ
ို ြေး် ရမည်က
ို့ ြာလ ရ ါြည်။ ြတြြာ်
ို ို့
ဒိုကခြည်ဗဇ
ီ ြာ စြည် ြင်ို့ တရြာက်ရြူမျြာြေးအ
ို့ င

က် ခခင်ြေးချက်မျြာြေး

ရ ါြည်။
တစြာင်ဆ
ို ြေး် ကြာလကို သြစတသ
ို့ င
အပမ

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို စ
ို့

မ်ြေးတေထင
ို ခ
် င်ဗ
ို့ ီဇြာ ရရြည် အထ ြ

အချေ်ကြာလကြ
ို ြာ တစြာင်ဆ
ို ြေး် ကြာလ အ
ို့ င
အတြြေးစ
ြ

င်တေထင
ို ြ
် ည်အ
ို့ ချေ်မစ၍ စ
မ
်

င်

် ါြည်။ ထတသကြာင်
ို ို့
ို့ သြစတသ

င်ြေး ထည်ြ
ို့ င်ြေး

က်ချက်ပ ီြေး
ြေးလျနင
ို င
် ံ

င် တေထင
ို ြ
် ည်ို့

က်ချက်ထြာြေး ါြည်။ အဆို ါကစစအတ ေါ်

အ
် ချက်အလက် ြရလို ါက humanservices.gov.au/newresidentswaiting ြို ဝင်
ို့ တရြာက်၍

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

Special Category (အထူြေးအ

ေ်ြေးအစြာြေး) ဗီဇြာ ြင်ို့ သြစတသ

ေယူြေးဇီလေ်နင
ို င
် ြ
ံ ြာြေးမျြာြေးြည် တအြာက် ါ
•

မြြာြေးစိုအ

•

တစျြေးနှုေြေး် တလ ြာတ
ို့ ြေးြည်ို့ ကဒ်မျြာြေး

င် တေထင
ို တ
် ြြာ

ြာင်ြေးခန
ံ င
ို ် ါြည်-

က
ို ို့ ို တ

က် တငတ ြေးတချမှု နင်ို့

အ ခြာြေးတြြာ တငတ ြေးတချျမှု အမျြာြေးစိုကို တ

ြာင်ြေးခံရရနင
ို ရ
် ေ်အ

ြစ်ရေ် လအ
ို
် ါ ြည်။ ယင်ြေးကစစအတ ေါ် အတြြေးစ
humanservices.gov.au ြဝင်
ို ို့ တရြာက်၍ ြ
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ြေးလျနင
ို င
် ံ

က် အပမ

မ်ြေးတေထင
ို ခ
် င်ဗ
ို တ
် ဆြာင်ထြာြေးြူ
ို့ ီဇြာ ကင

အ
် ချက်အလက်မျြာြေး ြရလို ါက

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

Department of Human Services

BURMESE

အပပည်ပပည် င
ို ် ြာ လူမှုဖူလတ
ံို ြေး ြတ ြာ
သြစတသ

ည
ူ ီချက်မျြာြေး

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ည် အ ခြာြေးတြြာ နင
ို င
် မ
ံ ျြာြေးနင်ို့ ြတ

လူကကီြေးမင်ြေးအတေ ြင်ို့ သြစတသ

ြာ

ည
ူ ခ
ီ ျက်မျြာြေး လက်မ

ြေးလျနင
ို င
် မ
ံ တငတ ြေးတချျမှုမျြာြေးကို တလ ြာက်ထြာြေးတ

တ
် ရြေးထြေးို ထြာြေး ခင်ြေးတသကြာင်ို့
ြာင်ြေးခန
ံ င
ို ြ
် ယ် ရ ါြည်။

အလြာြေး

ူ င် အ ခြာြေးတြြာနင
ို င
် မ
ံ ျြာြေးကလည်ြေး လူကကီြေးမင်ြေးအြာြေး တငတ ြေးချမှုမျြာြေးကို တထြာက် ံို့တ ြေးြြာြေးနင
ို ြ
် ည်။

သြစတသ

ြေးလျနင
ို င
် န
ံ င်ို့ အ ခြာြေးနင
ို င
် ံ

င် တေထင
ို ခ
် တ
ို့ ြြာ အချေ်ကြာလတ ါင်ြေး အတ ေါ်မူ

ရရနင
ို ြ
် ည်ို့ အခင်အ
ို ် ါြည်။ အတြြေးစ
ို့ လမ်ြေးရနင

ည်၍လည်ြေး တငတ ြေးတချျမှုမျြာြေး

အ
် ချက်အလက်မျြာြေး ြရလို ါက

humanservices.gov.au/issa ြဝင်
ို ို့ တရြာက်၍ ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

နင
ို င
် ပံ ပည်ပြ ို တငွေ
ို့ တပြေးတချမှုမျြာြေး
ည် ြထ
ို ို့ က်ခြာမည်ဆို ါက လူကကီြေးမင်ြေးအ

က် တငတ ြေးတချမှုမျြာြေးနင်ို့ တစျြေးနှုေြေး် တလ ြာတ
ို့ ဒ် မျြာြေး ရရမှု
ို့ ြေးြည်က

ထခက
ို န
် င
ို ြ
် ယ် ရ ါြည်။ ရရတြြာ တထြာက် ံို့မှုတ ေါ်မူ
ခရီြေးစဉ်အတြြေးစ

ည်၍

က
် ို တ ြာသကြာြေးရေ် လအ
ို
် ါမည်။ အတြြေးစ

ည် ြမထ
ို ို့ က်ခြာမီ လူကကီြေးမင်ြေး၏
အ
် ချက်အလက်မျြာြေး ြရလို ါက

humanservices.gov.au/paymentsoverseas ြဝင်
ို ို့ တရြာက်၍ ြ

ဝန်တ

ြာင်မှုမျြာြေး

လအ
ို ပ် တြြာ
မမ

်ရှုနင
ို ် ါြည်။

ြာြြာစကြာြေးအြာြေးပဖင်ို့ ကူညီတပြေးပခင်ြေး

ဌြာေြည်
ို ို့
ဗီဒယ
ီ ၊ို အြံ၊ စြာတစြာင် စြည်ို့

ြာြြာ ေ်ဆထ
ို ြာြေးြည်ို့ ြ

င်ြေးအချက်အလက်မျြာြေးအ င်

စကြာြေး ေ် ကလ
ို ည်ြေး အခမို့ စီစဉ် တဆြာင်ရက်တ ြေးြည်။ humanservices.gov.au/yourlanguage
ြဝင်
ို ို့ တရြာက်၍ ြ
မမ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

ဌြာေမ
ို ို့
တ ြေးအ ်ြည်ို့ တထြာက် ံို့မှု၊ ဝေ်တဆြာင်မှု

စြာရက်စြာ

မ်ြေးကလ
ို ည်ြေး အခမို့

လူကကီြေးမင်ြေး၏
တ ြာဆလ
ို ို ါက

ြာင်ြေးခံရေ် လအ
ို
် ါက လူကကီြေးမင်ြေး၏

ြာြြာ ေ် တ ြေး ါြည်။

ြာြြာစကြာြေး ြင်ို့ Centrelink နင်ို့
ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ေံ ါ

စ်ခခ
ို တ
ို လ ြာက်ထြာြေးတ

ြ
် က်တြြာ တငတ ြေးတချ ခင်ြေးနင်ို့ ဝေ်တဆြာင်မမ
ှု ျြာြေးအတသကြာင်ြေး

် 131 202 ြို လည်
ြေးတကြာင်ြေး၊ Medicare နင်ို့ Child Support (ကတလြေး စရ
ို့

)်

နင်ဆ
ို တ
် ြြာ ဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေးအတသကြာင်ြေး ေြာြေးလည်ြရလို ါက Translating and Interpreting Service (TIS
ို့ င
National) ထံ

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ေံ ါ

် 131 450 ြို လည်
ြေးတကြာင်ြေး ဆက်ြယ်တခေါ်ဆန
ို င
ို ် ါြည်။
ို့

Multicultural Service Officers (ယဉ်တကျြေးမှုတပါင်ြေးစံို ဝန်တ
Australian Government (သြစတသ
တေြာက်ခအ
ံ တ ခအတေ မ

ြာင်မှု အ ြာရမျြာြေး)

ြေးလျအစြေးို ရ) မ တ ြေးအ ်ြည်ို့ ဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေးကို ယဉ်တကျြေးမှု၊

ည
ူ က
ီ
ြာြေးတြြာ ဒိုကြ
ခ ည်မျြာြေးနင်ို့

ည်ြမ
ူ ျြာြေးအသကြာြေး ချ

ြာြြာစကြာြေး

ဆ
် က်တ ြေးနင
ို ရ
် ေ်နင်ို့

အကူအညီမျြာြေးတ ြေးနင
ို ရ
် ေ် Multicultural Service Officers (ယဉ်တကျြေးမှုတ ါင်ြေးစံို ဝေ်တဆြာင်မှု အရြာရမျြာြေး)ြည်
လူမျ ြေးစိုအြွေ့အစည်ြေးမျြာြေးနင်ို့ အ ခြာြေးတအဂျင်စီ
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န
ို ို့ င်ို့ ူြေးတ ါင်ြေးကြာ လက်

လို ်ကင
ို သ် က ါြည်။

Department of Human Services

BURMESE

ဒိုကြ
ခ ည်မျြာြေးအ

က
ွေ ် ဝန်တ

ြာင်မှုလပ
ို ် ငန်ြေး

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို ဒို
ို ို့
ို့ ကခြည်ဗီဇြာ (ြမဟို

သြစတသ

)် လူြြာြေးချင်ြေး စြာေြာတထြာက်ထြာြေးမှုဗီဇြာ ြင်ို့

တရြာက်ရလြာြည် ြစ်တစ၊ Permanent Protection Visa (အပမ
ဝြစ်

င် တကြာင်ြေးမေ်စြာ အတ ခချ တေထင
ို န
် င
ို တ
် ရြေးအ

ဒိုကခြည်မျြာြေးအ
Medicare

က် မမ

မ်ြေး အကြာအကယ်တ ြေးဗီဇြာ) ရရခြ
ို့ ည် ြစ်တစ
ထံ
ို ို့ မ အကူအညီ ရရနင
ို ် ါြည်။

က် ဝေ်တဆြာင်မှုလို ်ငေ်ြေးြည် လူကကီြေးမင်ြေး၏ တငတရြေးတသကြေးတရြေးဆင
ို ရ
် ြာ အကူအညီမျြာြေး၊

င် မ

် ံို

င်စြာရင်ြေးြင်ြေး ခင်ြေးဆင
ို ရ
် ြာကစစရ ်နင်ို့ တအြာက် ါ

အ
ို ို့

က် ရည်ညွှေြေး် တ ြေး ခင်ြေးမျြာြေး

တဆြာင်ရက်တ ြေးနင
ို ် ါြည်•

အလို ်အကင
ို ရ
် ရတရြေးအ

•

အဂဂလ ်စြာ ြင်
ညြာတရြေးနင်ို့ ြင်

•

က် အကူအညီမျြာြေး၊

ေ်ြေးတသကြေးမျြာြေး၊
ေ်ြေးမျြာြေး၊

အ ခြာြေးတြြာ အစိုြေးရဌြာေမျြာြေးနင်ို့ လူမှုတရြေးလို ်ငေ်ြေးမျြာြေး

•

Humanitarian Settlement Program (လူြြာြေးချင်ြေးစြာေြာတထြာက်ထြာြေးမှု အတ ခချတေထင
ို တ
် ရြေး အစီအစဉ်) ကို
ကင
ို ်

ယ် ံို့ ြေးို တ ြေးြမ
ူ လည်ြေး မမ

တငတ ြေးတချ ခင်ြေးကစစမျြာြေး တ
ဝေ်တဆြာင်မှုစင်

ဌြာေ၏ဝေ်
ို ို့
တဆြာင်မှုမျြာြေးကို အြံြေးို

နင
ို ရ
် ေ် ကူညတ
ီ ြေးနင
ို ် ါြည်။ ထို ို့ င်

ြာင်ြေးခံနင
ို ရ
် ေ် နင်ို့ အ ခြာြေးတြြာဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေး တလ ြာက်ထြာြေးနင
ို ရ
် ေ် မမ

၏
ို ို့

ြာ ြလည်
ို ို့
ြေး ြြာြေးတရြာက် တလို့လြာ နင
ို ် ါြည်။

လူမှုတ ြေးလိုပ်ြြာြေးမျြာြေး
မမ

၏
ို ို့ လူမှုတရြေးလို ်ြြာြေးမျြာြေးြည် အချေ်ကြာလ

ရင်ဆင
ို သ် ကံ တ

ို နစ်ြမ်ို့တဆြေးတနြေးမှုမျြာြေး

လို ်တ ြေး ခင်ြေး၊ လူကကီြေးမင်ြေး

ွေ့တေရတြြာ အခက်အခမျြာြေးအတ ေါ် အချက်အလက်မျြာြေး ြင်ို့ ံို့ ိုကူ
ီ ြေး ခင်ြေးမျြာြေး
ို့ ညတ

တဆြာင်ရက်တ ြေးြြာြေးနင
ို ြ
် ည်အ
ို့
င် အ ခြာြေးတြြာ အကူအညီ အတထြာက်အ ံမ
ို့ ျြာြေး၊ ဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေး
ရရနင
ို ရ
် ေ်တရြေးအ

က် ဆက်ြယ်ချ

တ ြာဆလ
ို ို ါက

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ေံ ါ

ဆ
် က်တ ြေးြြာြေးနင
ို ် ါြည်။ ထတသကြာင်
ို ို့
ို့ လူမှုတရြေးလို ်ြြာြေး

် 132 850 ြဆက်
ို ို့
ြယ်၍လည်ြေးတကြာင်ြေး၊ ဝေ်တဆြာင်မှုစင်

စ်ဦြေးဦြေးနင်ို့
ြာြို ြ
ို့ ြာြေးတရြာက်

ခင်ြေး ြင်ို့ လည်ြေးတကြာင်ြေး တ ြာဆန
ို င
ို ် ါြည်။

အပပည်ပပည် င
ို ် ြာ ဝန်တ ြာင်မှုမျြာြေး
သြစတသ

ြေးလျနင
ို င
် န
ံ င်ို့ အ ခြာြေးနင
ို င
် ံ

အတ ခအတေအတ ေါ် မူ

ည်၍ မမ

စ်နင
ို င
် အ
ံ သကြာြေး လူမှုြလ
ူ တ
ံို ရြေး ြတ
ထံ
ို ို့ တငတ ြေးတချျမှုမျြာြေး တ

စစ်တဆြေးတ ြေးနင
ို ် ါြည်။ ထို ို့ င် နင
ို င
် ံ ခြာြေး င်စင် တ
ယင်ြေးကစစနင်ို့
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ြ
် က်၍ ဆက်ြယ်လို ါက

ြာ

ည
ူ ခ
ီ ျက်စြာချ ် ချ ်ဆထ
ို ြာြေးရမှု

ြာင်ြေးခံနင
ို ် ခင်ြေးရ-မရကို မမ

ို ို့ က်မ

ြာင်ြေးခံရရနင
ို ရ
် ေ်ကလ
ို ည်ြေး ကူညတ
ီ ဆြာင်ရက်တ ြေးနင
ို ် ါြည်။

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ေံ ါ

် 131 673 ြို တခေါ်
ဆန
ို င
ို ် ါြည်။
ို့

Department of Human Services

BURMESE

ြထြာြေးြင်တ
ို့ ြြာ အပခြာြေးတြြာအချက်အလက်မျြာြေး
ြင်၏ လက်ရအချက်အလက်မျြာြေးအြာြေး တ ြေးြွေငြေး် ထြာြေး န် လအ
ို ပ် ပခင်ြေး
ြင်၏ လက်ရအတ ခအတေမျြာြေး (ဝင်တင၊ ိုငဆ
် င
ို မ
် ှု၊ လ ်စြာ စြည်) တ ြာင်ြေးလမှုရ ါက ဌြာေအြာြေး
အတသကြာင်ြေးသကြာြေးရ ါမည်။ ြင်၏ လက်ရအချက်အလက်အြာြေး တရြေးြင်ြေးနင
ို ရ
် ေ် ဌြာေ၏
အေ်လင
ို ြေး် ဝေ်တဆြာင်မှုမ
မြာဏ တ ြေးနင
ို ရ
် ေ်အ

စ်ဆင်ို့ တဆြာင်ရက်နင
ို ် ါြည်။ လူကကီြေးမင်ြေး
က် ဌြာေအတေ ြင်ို့ အခါအြာြေးတလျြာ်စြာ

အြာြေး
ို ို့
မေ်ကေ်ြည်ို့ တငတ ြေးတချမှုမျြာြေး နင်ို့

ေ်လည်ြြေးံို ြ ်လျက်ရ ါြည်။

Assurance of Support (တထြာက်ပံို့မှု အြာမခံချက်)
သြစတသ

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို တရ
ို န
် င
ို ရ
် ေ် ဗီဇြာ ရရပ ီြေးြည်နင်ို့
ို့ ွေ့တ ြာင်ြေးတေထင

တရြာက်ရ ပ ီြေးြည်နင်ို့
အြွေ့အစည်ြေး

စ်ပ င်ေက် ဝင်တငတထြာက် ံို့မှုစရ

စ်ခခ
ို မ
ို တထြာက် ံို့ကည
ူ တ
ီ ြေးမည်ဟို ဝေ်ခက
ံ

်တ

စ်ပ င်ေက် (ြမဟို
ို ို့

ြာင်ြေးခံရေ်မလို

ကဝ

)် သြစတသ

အြာမခံြူ (ြမဟို
ို ို့

ြာင်ြေးခံရရခို့ ါက Assurance of Support ကြာလအ

အဆို ါတင မြာဏြာအြာြေး

အင်္ဂလပ်

င် အြာမခံြူ

က်မ

ြာြြာစကြာြေး ြင်ယပူ ခင်ြေး

ကူ
ို ို့ ညလ
ီ မ်ြေးညွှေတ
် ြေးနင
ို ် ါြည်။ သြစတသ

သြစတသ

င်ြေး

ဌြာေထံ
ို ို့

ေ်လည်တ ြေးြင်ြေးရ ါမည်။

အဂဂလ ်စြာ တကြာင်ြေးမေ်စြာ တ ြာဆန
ို င
ို ရ
် ေ် မည်ြည်တ
ို့ ေရြာ
မမ

)်

တ
် ြေး ခင်ြေးကို Assurance of Support

(တထြာက် ံို့မှု အြာမခံချက်) ဟိုတခေါ် ါြည်။ Assurance of Support အစီအစဉ် ြင်တ
ို့ ရြာက်ရပ ီြေး မမ
တငတထြာက် ံို့မှု တ

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို ို့

င် တလို့လြာြင်သကြာြေးနင
ို ြ
် ည်ကို

ြေးလျ နင
ို င
် ြ
ံ ြာြေး ခံယလ
ူ ို ါက အဂဂလ ်စြာ ြင်ယရ
ူ ေ် လအ
ို
် ါမည်။

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို တရ
ို ခ
် င်ဗ
ို့ ွေ့တ ြာင်ြေးတေထင
ို့ ီဇြာ၊ ဒိုကခြည်ဗီဇြာ၊ လူြြာြေးချင်ြေးစြာေြာတထြာက်ထြာြေးမှုဗီဇြာ ြင်ို့

ဝင်တရြာက်တေထင
ို ခ
် င်ို့ ရရြူမျြာြေးြည် Department of Education and Training’s Adult Migrant English
Programe (AMEP) ( ညြာတရြေးနင်တ
ို လ
် ြာြည်ို့
ို့ လို့ကျင်တ
ို့ ရြေးဦြေးစီြေးဌြာေမကကီြေးမြေးတြြာ တရွှွေ့တ ြာင်ြေးတေထင
လူကကီြေးမျြာြေးအ

က် အဂဂလ ်စြာြင်

ေ်ြေး အစီအစဉ်) မ အဂဂလ ်စြာ ြင်

က်ရြာက်နင
ို ် ါြည်။ ထြ
ို ို့ ို ို့ က်တရြာက်နင
ို ရ
် ေ် သြစတသ
အပမ

မ်ြေးတေထင
ို ခ
် င်ို့ ရရြည်တ
ို့ ေမို့ စပ ီြေး(၆)လအ

AMEP ၏ဝေ်တဆြာင်မှုဌြာေ

စ်ခခ
ို ို

ြေးလျနင
ို င
် ြ
ံ ို စ
ို့

ေ်ြေးမျြာြေးကို အခမို့
င်တရြာက်ရြည်တ
ို့ ေမို့ စပ ီြေး (ြမဟို
ို ို့

င်ြေး (အြက် ၁၅နစ် မ ၁၇နစ် အသကြာြေး ြစ် ါက ၁၂ လအ

)်

င်ြေး)

င် စြာရင်ြေးတ ြေးရေ် လအ
ို
် ါြည်။

Skills for Education and Employment Program ( ညြာတရြေးနင်ို့ အလို ်အကင
ို ရ
် ရတရြေး ကျွမြေး် ကျင်မအ
ှု စီအစဉ်)
ြည် လူကကီြေးမင်ြေးအ
အတ ြာအဆ၊ို အြ

က် အလို ်အကင
ို ် အခင်အ
ို့ တရြေးနင်ို့ အလို ်၌
၊် အတရြေးအြြာြေး

ကူညတ
ီ ထြာက် ံို့တ ြေးနင
ို ် ါြည်။
ဝေ်တဆြာင်မှုစင်
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ြေးို

ည်ပမနင
ို တ
် ရြေးအ

က် အဂဂလ ်စြာ

က်မှု နင်ို့ အတ ခခံ ြခဂျြာ ကျွမ်ြေးကျင်မှု ရတစရေ်

က်တရြာက်နင
ို ခ
် င်ို့ ရ-မရကို မမ

ြာြို ြ
ို့ ြာြေးတရြာက်တလို့လြာစံိုစမ်ြေး ခင်ြေးမျြာြေး

အြာြေး
ို ို့

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ဆက်ြယ် ခင်ြေး၊

လို ်နင
ို ် ါြည်။

Department of Human Services

BURMESE

မြြာြေးစိုနင်ို့ အမ်
မမ

င
ွေ ြေး် အသကမ်ြေးဖက်မှု

ဌြာေြည်
ို ို့
မြြာြေးစိုနင်ို့ အမ်

င်ြေးအသကမ်ြေးြက်မှု ရင်ဆင
ို သ် ကံ တ

ွေ့ခစ
ံ ြာြေးတေရြူမျြာြေးကို ြ

င်ြေးအချက်အလက်

အရင်ြေးအ မစ်မျြာြေး ံို့ ိုြေးတ ြေး ခင်ြေး၊ ရည်ညွှေြေး် လမ်ြေးညွှေတ
် ြေး ခင်ြေးမျြာြေး ြင်ို့ ကူညတ
ီ ဆြာင်ရက်တ ြေး ါြည်။
အဆို ါ ြ
(ြမဟို
ို ို့

င်ြေးအချက်အလက်မျြာြေးကို

)် လူကကီြေးမင်ြေး၏ အြမ

ရင်ဆင
ို သ် ကံ တ

ြာြြာစကြာြေးတ ါင်ြေးမျြာြေးစြာ ြင်ို့

တ
် ဆမျြာြေးထမ မြြာြေးစိုနင်အ
ို့ မ်

ြာြြာ ေ်ဆထ
ို ြာြေး ါြည်။ လူကကီြေးမင်ြေး

င်ြေးအသကမ်ြေးြက်မှုမျြာြေးနင်ို့

ွေ့ခစ
ံ ြာြေးတေရ ါက humanservices.gov.au/domesticviolence

ဝင်တရြာက်ြ

င်

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

အကူအညီကလ
ို ည်ြေး တအြာက် ါ

ို ို့ င်ရရနင
ို ် ါြည်-

1800RESPECT—1800 737 732 (ြမဟို
ို ို့

)် 1800RESPECT.org.au

MensLine Australia—1300 789 978 (ြမဟို
ို ို့

)် mensline.org.au

ထပ် မံတပြေးတြြာ အကူအညီမျြာြေး
မမကယ
ို စ
် ြာြေး အပခြာြေးတြြာြူက ကင
ို ်

ယ
ွေ တ
်

ြာင် ွေ က်တစလပို ခင်ြေးကစစမျြာြေး

လူကကီြေးမင်ြေး၏ Centrelink ၊ Medicare နင်ို့ Child Support (ကတလြေးစရ
ြူ

စ်ဦြေးဦြေး ကင
ို ်

ယ်တဆြာင်ရက်တ ြေးတစလို ါက အဆို ါ ိုဂ္ လ် (ြမဟို
ို ို့

)် ဆင
ို ရ
် ြာကစစရ ်မျြာြေးကို အ ခြာြေးတြြာ
)် အြွေ့အစည်ြေး အြာြေး

လူကကီြေးမင်ြေးကယ
ို စ
် ြာြေး လို ် င
ို ခ
် င်က
ို ် ါြည်။
ို့ ို လွှတ ြာင်ြေးတ ြေးနင
ယင်ြေးလွှတ ြာင်ြေးတ ြေး ခင်ြေးဆင
ို ရ
် ြာကစစမျြာြေးနင်ို့
humanservices.gov.au/nominees
ဝေ်တဆြာင်မှု စင်

ြ
် က်၍ အတြြေးစ
င်လည်ြေးတကြာင်ြေး၊

အ
် ချက်မျြာြေးကို ြရလို ါက
ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ဆက်ြယ်၍လည်ြေးတကြာင်ြေး၊ မမ

ို ို့

ြာ ြို ြ
ို ် ါြည်။
ို့ ြာြေးတရြာက် ခင်ြေး ြင်ို့ လည်ြေးတကြာင်ြေး ရရနင

Centrepay
Centrepay ြည် ကျြင်တ
ို့ ငတ
အြံြေးို

ြူမျြာြေးအ

ကျြင်တ
ို့ င
အြံြေးို မ

ြာင်ြေးခံလြာွှ မျြာြေး (

က် အခမို့ ဝေ်တဆြာင်မှု ြစ် ါြည်။ Centrelink တ ြေးြည်တ
ို့ ငမျြာြေးထမ လူကကီြေးမင်ြေး၏

ြာင်ြေးခံလြာွှ မျြာြေးအြာြေး

လြ
ို ည်အ
ို့ ချေ်

င
ို ြေး်

ံိုမေ်အချေ်

င် နို

င် လူကကီြေးမင်ြေး စ

တဆြာင်ရက်နင
ို ြ
် ည်။ ကတလြေးတစြာင်ရ
ို့ ြာက်မှုစရ
စြည်ို့ ြင်ို့ ကျြင်တ
ို့ ငတ
ထြ
ို အြံ
ို ို့
ြေးို
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ြေးီ လ်မျြာြေး) ကို အလအ
ို တလျြာက် တ ြေးတဆြာင်ြေးတ ြေးြည်ို့
တ
် ြေးရေ်အ

က် က က် ရ ်ေြာြေး ခင်ြေး/ ေ်လည်အြံြေးို
် (child care) ၊ လ ်စစ်မြေးီ တငတ

ြာင်ြေးခံလြာွှ အမျ ြေးမျ ြေးကို တ ြေးတချျရေ်အ

နင
ို ရ
် ေ် လူကကီြေးမင်ြေးအ

က် Centrepay ကို အြံြေးို

နင
ို ် ါြည်။

ခင်ြေးမျြာြေး

ြာင်ြေးခံလြာွှ နင်ို့ အမ်ငြာြေးရမ်ြေးခ

က် Centrepay အြာြေး အြံြေးို

နင
ို ် ါြည်။

က် တ ြေးြည်တ
ို့ ငမျြာြေးထမ ကျြင်တ
ို ရ
် ေ် မမ
ို့ ငမျြာြေးအြာြေး တ ြေးတဆြာင်နင

အြာြေး
ို ို့

Department of Human Services

BURMESE

ခင်ို့

ချက်တ ြေးထြာြေးရ ါမည်။ စ

လူကကီြေးမင်ြေး အတေ ြင်ို့ myGov မ
အတြြေးစ

ရေ် (ြမဟို
ို ို့

င်အြံြေးို

)် ြ

တ
်

ြာက်မှုမျြာြေးအြာြေး တ ြာင်ြေးလြ

စ်ဆင်ို့ Centrelink အေ်လင
ို ြေး် အတကြာက်စြာရင်ြေးကို အြံြေးို

အ
် ချက်အလက်မျြာြေးကို humanservices.gov.au/centrepay

တနြာက်ထပ် တပြေးတချ မည်ို့တငွေမျြာြေးနင်ို့ ဝန်တ
လူကကီြေးမင်ြေးအတေ ြင်ို့ အ ခြာြေးတြြာ ကိုေက
် ျစရ
လအ
ို
်မည်ကလ
ို ည်ြေး မမ

မ
်

န
် င
ို ရ
် ေ်

ရ ါမည်။

င် ဝင်တရြာက်ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

ြာင်မှုမျြာြေး
မ
် ျြာြေးနင်ို့ ကစစရ ်မျြာြေးအတ ေါ်

င်လည်ြေး အကူအညီမျြာြေး

အတေ
ို ို့
ြင်ို့ ြရထြာြေး ါြည်။ ထတသကြာင်
ို ို့
ို့ တအြာက် ါကစစမျြာြေး

င်လည်ြေး အကူအညီမျြာြေး

ရရနင
ို ် ါလမို့်မည်•

Rent Assistance (အမ်ငြာြေးရမ်ြေးမှုအ

က် အကူအညီ)

•

Financial Information Service (တငတသကြေးဆင
ို ရ
် ြာ အချက်အလက် ဝေ်တဆြာင်မ)ှု

•

Rent Deduction Scheme (အမ်ငြာြေးရမ်ြေးခ တလျြာခ
ို့ ျတ ြေး ခင်ြေး အစီအစဉ်)

•

Income Management (ဝင်တင စီမံခေ်ခို့ မှု)

•

Agents and Access Points (တအဂျင်မ
ို့ ျြာြေးနင်ို့ ံို့ ြေးို တ ြေးတြြာ အတထြာက်အ ံို့ စစညြေး် /တေရြာမျြာြေး)

•

concession cards (တစျြေးနှုေြေး် တလ ြာတ
ို့ ြေးြည်ို့ ကဒ်မျြာြေး)

အဆို ါ တ ြေးတချျရမည်တ
ို့ ငမျြာြေး နင်ို့ ဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေးအတသကြာင်ြေး အတြြေးစ
humanservices.gov.au

င်လည်ြေးတကြာင်ြေး၊ ဌြာေအြာြေး

ြ
် ရလို ါက

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ဆက်ြယ် ခင်ြေးအြာြေး ြင်ို့ လည်ြေးတကြာင်ြေး

ြရနင
ို ် ါြည်။

အွေန်လင
ို ြေး် မ

စ် င်ို့ ြင်၏
ို့ ကစစမျြာြေးတ

လူကကီြေးမင်ြေးအတေ ြင်ို့ အေ်လင
ို ြေး် မ

ြာင် ွေ က်ပခင်ြေး

စ်ဆင်ို့ ကစစရ ်မျြာြေးတဆြာင်ရက်နင
ို ရ
် ေ် myGov အတကြာက်စြာရင်ြေးကို

စ

င်ြင်လ
ို ြေး် အတကြာက်စြာရင်ြေး
ို့ စ်ပ ီြေး၊ ၄င်ြေးအတကြာက်အြာြေး လူကကီြေးမင်ြေး၏ Centrelink နင်ို့ Medicare အေ်လင

ချ

ဆ
် က်ထြာြေးရ ါမည်။

myGov အတကြာက်စြာရင်ြေးအြာြေး ြင်ို့ လူကကီြေးမင်ြေး၏ Centrelink နင်ို့ Medicare အေ်လင
ို ြေး် အတကြာက်စြာရင်ြေး
အြံြေးို

နင
ို ြ
် ကြ
ို့ ို Express
Plus မို
ို့

အတကြာက်စြာရင်ြေးကို စ

င
ို ြေး် အက် ် ကလ
ို ည်ြေး အြံြေးို

နင
ို ် ါြည်။ my.gov.au

ဆ
် က်ထြာြေး ရ ါမည်။ myGov
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က
ို ို့ ို

င် myGov

င်ြင်လ
ို့ စ်ရ ါမည်။

ထတေြာက်
ို ို့
လူကကီြေးမင်ြေး၏ Centrelink နင်ို့ Medicare အတကြာက်စြာရင်ြေး
ချ

န
ို ို့ င်ို့

က
ို ို့ ို myGov အတကြာက်စြာရင်ြေးနင်ို့

င် လူကကီြေးမင်ြေး၏ အတကြာက်စြာရင်ြေးကို sign in

လို ်ပ ီြေးတေြာက် Services

Department of Human Services

BURMESE

ကန
ို ်၊ Centrelink ကန
ို ်၊ Medicare
အတကြာက်စြာရင်ြေးနင်ခ
ို့ ျ

က
ို ို့ န
ို ်ရ ါမည်။ အချက်အလက်အမေ်ကို myGov

ဆ
် က်နင
ို ရ
် ေ်အ

အေ်လင
ို ြေး် အတကြာက်စြာရင်ြေးမျြာြေးနင်ို့

က် လူကကီြေးမင်ြေးအတေ ြင်ို့ တမြေးခေ်ြေးအချ ွေ့ကို တ ြသကြာြေးရေ် လအ
ို
် ါမည်။

ြ
် က်တြြာ အချက်အလက်မျြာြေး ထ ်မြ
ံ ရလို ါက
င် ြ

humanservices.gov.au/register
myGov နင်ို့
ြ

ရ
် ှု တလို့လြာနင
ို ် ါြည်။

ြ
် က်ြည်အ
ို့ သကြာင်ြေးအရြာမျြာြေးကို humanservices.gov.au/mygovguides

ရ
် ှု ခင်ြေးအြာြေး ြင်ို့ လည်ြေးတကြာင်ြေး ၊ YouTube ၏ youtube.com/mygovau တ ေါ်

င်

င်

ြင်သကြာြေးတ ြေးမှုဗီဒယ
ီ မ
ို ျြာြေးအြာြေး သကည်ရ
ို့ ှု ခင်ြေးအြာြေး ြင်ို့ လည်ြေးတကြာင်ြေး ိုမိုေြာြေးလည်ြရနင
ို ် ါြည်။

Express Plus မို င
ို ြေး် အက်ပ်
Express Plus မို
စ်

်

င
ို ြေး် အက် ် ကအ
ို ြံြေးို

င် (၇)ရက် ကြာလ

လ
် ြေးံို အြံြေးို

Express Plus Centrelink မို
အဆို ါ မို

င
ို ြေး် အက် ် အြံြေးို

ခင်ြေးအြာြေး ြင်ို့ လူကကီြေးမင်ြေး၏ကစစရ ်မျြာြေးကို

စ်ရက်

င်(၂၄)ေြာရီ၊

နင
ို ် ါြည်။

င
ို ြေး် အက်ပ်

ခင်ြေး ြင်ို့

•

အလို ်အကင
ို မ
် ရရတြြာဝင်တငကို ြ

င်ြေးတ ြေး ိုနို့ င
ို ် ခင်ြေး၊

•

ြ

•

တ ြေးတဆြာင်ခတ
ို့ ြြာတငမျြာြေးနင်ို့ တင အဝင်/အထက် မ

•

အချက်အလက်မျြာြေးအြာြေး update

•

အေ်လင
ို ြေး် ဝင်စြာမျြာြေးအြာြေး ြ

•

စြာရက်စြာ

•

လူကကီြေးမင်ြေး၏ တလ ြာက်ထြာြေးတ

•

လူကကီြေးမင်ြေး၏ ခေ်မို့ ေ်ြေးမြြာြေးစိုဝင်တငနင်ို့ တရြေးချယ်ခတ
ို့ ငမျြာြေးကို သကည်ရ
ို့ ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊
ို့ ြြာ တ ြေးတဆြာင်ရမည်တ

တ ြေးနြေးတဆြာ်
ှု
ချက်မျြာြေးအြာြေး လက်ခရ
ံ ရနင
ို ် ခင်ြေး၊
်

မ်ြေး

က
ို ို့ ို ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊

လို ်တ ြေးနင
ို ် ခင်ြေး၊

ရ
် ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊

မ်ြေးမျြာြေးအြာြေး အေ်လင
ို ြေး် တ ေါ်

င်

င် တ ြေး ိုနို့ င
ို ် ခင်ြေး၊

ြာင်ြေးဆမ
ို မ
ှု ျြာြေး၏ အတ ခအတေကို မျက်တ ခမ

် ြရနင
ို ် ခင်ြေး၊

update

လို ်နင
ို ် ခင်ြေး၊

•

ရက်ချေ်ြေး

က
ို ို့ ို သကည်ရ
ို့ ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊

•

ဝင်ငမျြာြေးကို တကြာင်ြေးမေ်စြာ စီမံခေ်ခို့ (income managed) နင
ို ် ါက BasicsCard အြာြေး လအ
ို
်ြကြ
ို့ ို ို့
စီမံနင
ို ် ခင်ြေး၊

•

လူကကီြေးမင်ြေး၏ ဒီဂျစ်
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ယ် တစျြေးနှုေြေး် တလ ြာတ
ို့ ဒ်အြာြေး မင်တ
ို့ ြေးြည်က

ွေ့ နင
ို ် ခင်ြေး၊

Department of Human Services

BURMESE

Express Plus Lite မို င
ို ြေး် အက်ပ်
Express Plus Lite မို
အီရေ် ( ါရြာြေး)

င
ို ြေး် အက် ်

ြာြြာ နင်ို့ ဗီယက်ေမ်

င် လူကကီြေးမင်ြေး၏ ဝင်တငကို အြာရ ်
ြာြြာ

ို ြင်
ို့ ို့ တြေါ်

ြာြြာ၊

ရို

်

ြာြြာ၊ အဂဂလ ်

ြာြြာ၊

တ ြေးနင
ို ် ါြည်။

Express Plus Medicare မို င
ို ြေး် အက်ပ်
အဆို ါ မို

င
ို ြေး် အက် ် အြံြေးို

ခင်ြေး ြင်ို့

•

Medicare ကဒ်တ ေါ် ရ အချက်အလက်မျြာြေးကို ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ခင်ြေးနင်ို့ လက်ရ ကဒ်ဝင်

•

ဆက်ြယ်နင
ို မ
် ည်ို့ လ ်စြာ/ အချက်အလက်မျြာြေးကို update

•

ဏ်တငစြာရင်ြေးဆင
ို ရ
် ြာ အချက်အလက်မျြာြေးကို update

လို ် ခင်ြေး၊

လို ် ခင်ြေး၊

•

Medicare ကဒ် အြာြေး အြစ် /အစြာြေးထြေးို ကဒ် တလ ြာက်ထြာြေး ခင်ြေး၊

•

ဝေ်တဆြာင်မှု မျြာြေးစြာကို တလ ြာက်ထြာြေးတ

•

Medicare Claims History Statements (Medicare တလ ြာက်ထြာြေးတ
မ်ြေး) အြာြေး လေ်ခတ
ို့ ြြာ ၃ နစ်

ရင်ြေး

က
ို ို့ ို ြရနင
ို ် ခင်ြေး၊

ြာင်ြေးခံနင
ို ် ခင်ြေး၊

ြာကြာလအထ ြ

ြာင်ြေးခံမှု မ

ရ
် ှု ခင်ြေး၊ download

်

မ်ြေးဆင
ို ရ
် ြာ

လို ် ခင်ြေး၊ ထို

် ခင်ြေး၊

အီြေးတမြေးလ် ြင်ို့ တ ြေး ို ခင်
ို ် ခင်ြေး၊
ို့ ြေးမျြာြေး တဆြာင်ရက်နင
•

Medicare Safety Net လက်ကျေ်ကို ြ

•

လူကကီြေးမင်ြေး (ြမဟို
ို ို့

ရ
် ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊

)် လူကကီြေးမင်ြေး၏ အြက်(၁၄)နစ်အရယ်တအြာက် ြြာြေးြမီြေးမျြာြေး၏ Immunisation

History Statements (ကြာကယ်တဆြေးထြေးို နမ
ံ ှု မ
ထို
•

မ်ြေးရင်

မ်ြေး) ကို ြ

ရ
် ှု ခင်ြေး၊ download

လို ် ခင်ြေး၊

် ခင်ြေး၊ အီြေးတမြေးလ် ြင်ို့ တ ြေး ို ခင်
ို ် ခင်ြေး၊
ို့ ြေးမျြာြေး တဆြာင်ရက်နင

Australian Organ Donor Register (သြစတသ
လူကကီြေးမင်ြေး၏ ဆံြေးို ြ

•

်

ြေးလျနင
ို င
် က
ံ ယ
ို အ
် ဂဂ ါ လဒါေ်ြေး ခင်ြေး မ

ခ
် ျက်အြာြေး စြာရင်ြေးတ ြေးြင်ြေး ခင်ြေး၊ တ ြာင်ြေးလ ခင်ြေး

Australian Organ Donor Register (သြစတသ

က
ို ို့ ို

် ံို

င်စြာရင်ြေး)

င်

လို ်နင
ို ် ခင်ြေး၊

ြေးလျနင
ို င
် ံ ကယ
ို အ
် ဂဂ ါ လဒါေ်ြေး ခင်ြေး မ

် ံို

င်စြာရင်ြေး)

ကဒ် ြာြေး အြစ် တလ ြာက်ထြာြေး ခင်ြေး၊
•

လူကကီြေးမင်ြေး၏ Australian Organ Donor Register (သြစတသ
မ

•

် ံို

င်စြာရင်ြေး) ကဒ်အြာြေး ဒီဂျစ်

ယ် ြင်ို့ မင်တ

လူကကီြေးမင်ြေးနင်ို့ အေီြေးဆံြေးို ဝေ်တဆြာင်မှုစင်
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ြေးလျနင
ို င
် ံ ကယ
ို အ
် ဂဂ ါ လဒါေ်ြေး ခင်ြေး

ွေ့ သကည်ရ
ို့ ှု နင
ို ် ခင်ြေး၊

ြာကို ရြာတြတ ြေးနင
ို ် ခင်ြေး၊
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ဌြာေ၏ အက် ်မျြာြေးနင်ို့

ြ
် က်၍ အချက်အလက်မျြာြေး မ
ို ိုြရလို ါက

humanservices.gov.au/expressplus

င် ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

myGov Access
ည် ခရီြေး (ြမဟို
ို ို့

လူကကီြေးမင်ြေးအတေ ြင်ို့ myGov အတကြာက်စြာရင်ြေးရပ ီြေး

ြြာြေးတရြာက်ရေ် အစီအစဉ်ရ ါက၊ မထက်မီ လူကကီြေးမင်ြေး၏ မို

)် တဝြေးလံတခါင် ါြေးတြြာ တဒြ

င
ို ြေး် ြိုေြေး် တ ေါ်

င် myGov Access

ထည်ြ
ို့ င်ြေးထြာြေးြင်ို့ ါြည်။ myGov Access ြည် code creator app (ကို
အက် ်) ြစ်တြြာတသကြာင်ို့ myGov ြို ဝင်
ို့ တရြာက်အြံြေးို
ေည်လမ်ြေး

ရြာ

စ်ခခ
ို ြ
ို ို ို့

င် လံို ခံ စ

မ
် ျြာြေး ထည်ြ
ို့ င်ြေးထြာြေးတြြာ

ခ
် ျစြာ အြံြေးို

နင
ို တ
် ြြာ

စ်ခို ါြည်။

myGov နင်ို့

ြ
် က်၍ အချက်အလက်မျြာြေး ိုမြ
ို ရလို ါက humanservices.gov.au/mygov

င်

ဝင်တရြာက်သကည်ရ
ို့ ှု နင
ို ် ါ ြည်။

အွေန်လင
ို ြေး် အြံြေးို ပပြု ြာ

င
ွေ ် လံပို ခံြုစ

ခ
် ျတစတ ြေး

လူကကီြေးမင်ြေး၏ အချက်အလက်မျြာြေးအြာြေး အေ်လင
ို ြေး် တ ေါ်

င် လံို ခံ စြာ ြမ်ြေးထြာြေးြင်ို့ ါြည်။ လံို ခံ စြာ မည်ကြ
ို့ ို ို့

ထေ်ြေးြမ်ြေးထြာြေး နင
ို ြ
် ည်ကို humanservices.gov.au/onlinesecurity

တနြာက် ြေးိုံ တပေါ် အတပခအတနအြာြေး အစဉ်အမမ ြတနတအြာင် တ
တ ြေးတချမှုမျြာြေးနင်ို့ ဝေ်တဆြာင်မမ
ှု ျြာြေး နင်ို့
•

•

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

ြာင် ွေ က်ပခင်ြေး

ြ
် က်တြြာ တ ြာင်ြေးလမှုမျြာြေး ရခို့ ါက ြရနင
ို ရ
် ေ်

humanservices.gov.au/multicultural တ ေါ်
ဝင်တရြာက်ြ

င် ြ

င် မမ

၏
ို ို့ အေ်လင
ို ြေး် ြ

ရ
် ှု ခင်ြေး၊ မြာယူ ခင်ြေး ြင်ို့ တေြာက်ဆြေးံို ထက်ရတြြာ ြ

facebook.com/HumanServicesAU အြာြေး ‘လက
ို ’်

င်ြေးလွှြာဝေ်တဆြာင်မှုအြာြေး

င်ြေးအချက်အလက်မျြာြေး ြရနင
ို ် ခင်ြေး၊

လို ်ကြာ ြလတ
ို ြြာ တမြေးခေ်ြေးမျြာြေးအြာြေး

တမြေး မေ်ြေးနင
ို ် ခင်ြေး၊
•

Twitter ၏ @HumanServicesAU အြာြေး‘တြေါ်လ’ို လက
ို ် ခင်ြေး၊

အချက်အလက်မျြာြေး ပိုမိုြရလပ
ို ါက
•

ြ

င်ြေးအချက်အလက်မျြာြေးအြာြေး အဂဂလ ်

ြာြြာ ြင်ို့ ြရလို ါက

humanservices.gov.au/multicultural
•

လူကကီြေးမင်ြေး၏

ြာြြာစကြာြေး ြင်ို့ ြ

ရ
် ှု နင
ို ် ါြည်။

ရ
် ှု ေြာြေးတထြာင် သကည်ရ
ို့ ှု လို ါက

humanservices.gov.au/yourlanguage
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င် ဝင်တရြာက်ြ

င် ဝင်တရြာက်တလို့လြာနင
ို ် ါြည်။
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•

Centrelink မ တ ြေးတချမှုမျြာြေးနင်ို့ ဝေ်တဆြာင်မျြာြေး အတသကြာင်ြေးကို လူကကီြေးမင်ြေး
တ ြာသကြာြေးလို ါက

•

သြစတသ

န
ို ို့ င်ဆ
ို တ
် ြြာ တ ြေးတချမှုမျြာြေးနင်ို့ ဝေ်တဆြာင်မှုမျြာြေး အတသကြာင်ြေးကို
ို့ င

ြာြြာ စကြာြေး ြင်ို့ တ ြာဆို ါက Translating and Interpreting Service (TIS National) ထံ

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ေံ
•

ယ်လြ
ီ ေ
ို ြေး် 131 202 ြို ဆက်
ြယ်တခေါ်ဆန
ို င
ို ် ါြည်။
ို့

Medicare နင်ို့ Child Support
လူကကီြေးမင်ြေး

ဝေ်တဆြာင်မှုစင်

် 131 450 ြို ဆက်
ြယ်တခေါ်ဆန
ို င
ို ် ါြည်။
ို့
ြာြို ြ
ို ် ါြည်။
ို့ ြာြေးတရြာက်တမြေး မေ်ြေးနင

ြေးလျနင
ို င
် ံ မည်ြည်တ
ို့ ေရြာကတေမဆို လူကကီြေးမင်ြေး၏ အမ်ြိုေြေး် မ ‘13’ ေံ ါ

ံိုတြနှုေြေး် ထြာြေးအ

ြာြြာစကြာြေး ြင်ို့

င
ို ြေး် တ ြေးတဆြာင်ရမည် ြစ်ပ ီြေး၊ အဆို ါနှုေြေး် ထြာြေးြည်

ယ်လြ
ီ ိုေြေး် ကိုမဏ
ပ မ
ီ ျြာြေး အတ ေါ်မူ

င်ြေးြိုေြေး် တခေါ်ဆမ
ို ှု တစျြေးနှုေြေး် နင်ို့

ည်၍ ကြာ ခြာြေးနင
ို ် ါြည်။ လူကကီြေးမင်ြေး၏ အမ်ြိုေြေး် မ ‘1800’ ေံ ါ

တခေါ်ဆို ါက အခမို့ တ ြာဆန
ို င
ို ် ါြည်။ အမျြာြေး င
ို ြ
် ိုေြေး် (ြမဟို
ို ို့
ြံြေးို စမှုသကြာချေ်အတ ေါ်မူ

ည်

မ
် ျြာြေးကို ဆက်ြယ်တခေါ်ဆို ါက

)် မို

မ
် ျြာြေးြို ို့

င
ို ြေး် ြိုေြေး် မ တခေါ်ဆမ
ို ည်ဆို ါက

ည်၍ တ ြေးတဆြာင်နင
ို ြ
် ယ်ရပ ီြေး နှုေြေး် ထြာြေးမြာလည်ြေး မ
ို ို မင်မ
ို ် ါြည်။
ို့ ြာြေးနင

မြက် င
ို တ
် သကြာင်ြေး ရင်ြေးလင်ြေးချက်
ယခို ါရတြြာအချက်အလက်မျြာြေးြည် တငတ ြေးတချျမှုမျြာြေးနင်ဝ
ို့ ေ်တဆြာင်မှုမျြာြေးအတ ေါ်
လမ်ြေးညွှေတ
် ြေးနင
ို ရ
် ေ်အ

က်ြြာ ရည်ရယ်ထို

တ
် ဝတ ြေးထြာြေး ခင်ြေး ြစ် ါြည်။ တငတ ြေးတချျမှုမျြာြေး

တဆြာက်ရက် ခင်ြေးကစစမျြာြေးနင်ို့ အတသကြာင်ြေးအရြာ ကစစ
လူကကီြေးမင်ြေး၏
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စ်ခခ
ို ို တလ ြာက်ထြာြေးမည်က
ို့ စစမျြာြေးအတ ေါ် ဆံြေးို ြ

် ခင်ြေးြည်

ြာဝေ်ြြာ ြစ် ါြည်။

Department of Human Services

ENGLISH

Recently arrived in Australia?
This brochure contains information that might be useful to you if you’ve recently moved to
Australia. Settling in can be a challenging experience. As a new arrival, you may be able to get
some payments and services from the Australian Government.

Health services
Australia has a national health care system—Medicare. Medicare provides payments and services
that can help when you use health care services or buy medicines. This includes getting some
money back if you pay to visit a doctor, and getting cheaper medicines through the Pharmaceutical
Benefits Scheme or Repatriation Pharmaceutical Benefits Scheme. For more information go to
humanservices.gov.au/medicareservices
You need to be enrolled in Medicare and meet eligibility requirements. For more information about
eligibility requirements go to humanservices.gov.au/medicarecard
If you’re visiting Australia from certain countries, you may be entitled to some subsidised health
services under Reciprocal Health Care Agreements. Australia has Reciprocal Health Care
Agreements with a number of other countries. For a list of these countries go to
humanservices.gov.au/rhca
If you’re from one of these countries and meet the eligibility requirements, you may be eligible for
Medicare services while you’re in Australia.

Our payments
The payments you can get depend on the type of visa you hold or whether you already have
Australian citizenship. There may also be waiting periods and other conditions that you need to
know about.
You may get certain payments if you’re new to Australia and have a permanent residence,
humanitarian, refugee, provisional partner or temporary protection type visa.
For more information about residence requirements go to
humanservices.gov.au/residencedescriptions

Immunisation and family assistance
Vaccines listed on the National Immunisation Program Schedule are linked to family assistance
payments. We‘ll check each child you’re receiving family payments for meets the immunisation
requirements.
Your child must be up to date with their immunisations for you to get:
•

Family Tax Benefit Part A

•

2017–18 Family Tax Benefit Part A supplement

•

Child Care Subsidy

•

Child Care Benefit as a lump sum

•

Child Care Rebate as a lump sum.

9344.1807
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If your child was vaccinated overseas you should get those vaccinations added to the Australian
Immunisation Register (AIR). Take translated copies of your records to your Australian vaccination
provider. This may be a medical practice or community health centre. They will check the vaccines
your child has had, tell you how to catch up if any are missing and add the information to the AIR.
The required vaccines are listed on the National Immunisation Program, which can be viewed at
immunise.health.gov.au
You don’t need to tell us when your child is immunised—we’ll check their status on the Australian
Immunisation Register.
For more information go to humanservices.gov.au/air

Waiting periods
New residents must serve certain waiting periods before claiming payments. There are exemptions
to this. For example, if you arrived on a refugee visa.
Your waiting period starts on the day you start living here after you get a permanent resident visa.
Only days spent in Australia during this time count towards the waiting period. For more
information, go to humanservices.gov.au/newresidentswaiting
New Zealanders living in Australia on a Special Category visa can claim:
•

family payments, and

•

concession cards.

You need a permanent resident visa to claim most other payments. For more information, go to
humanservices.gov.au

International social security agreements
We have agreements with other countries that may help you get a payment from us. They may
also help you get a payment from the other country. Time spent in Australia and the other country
may help you to qualify for payments. For more information go to humanservices.gov.au/issa

Payments paid outside Australia
Your payment or concession card may be affected if you go overseas. Depending on which
payment you get, you may need to tell us about your travel plans before you leave. For more
information, go to humanservices.gov.au/paymentsoverseas

Our services

Help in your language
We provide free interpreters and translated information including videos, audio and written
products. Go to humanservices.gov.au/yourlanguage
If you are claiming one of our payments or services, we can also translate documents you need for
free.
Call us on 131 202 to speak to someone in your language about Centrelink payments and
services. For help with Medicare or Child Support services call the Translating and Interpreting
Service (TIS National) on 131 450.
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Multicultural Service Officers
Multicultural Service Officers work with community groups and other agencies to help refugees and
people from culturally and linguistically diverse backgrounds connect with Australian Government
services.

Refugee services
If you have arrived in Australia on a refugee or humanitarian visa, or you were granted a
Permanent Protection Visa in Australia, you can get assistance from us to help you settle into your
new life. Our refugee services can help you with financial assistance, Medicare enrolment and
referrals for:
•

employment assistance

•

English language tuition

•

education and training, and

•

other government and community services.

Your Humanitarian Settlement Program provider will help you access our services. You can also
visit any service centre to claim payments or services.

Social workers
Our social workers can provide short term counselling and information to help you through a
difficult time. Social workers can also connect you with other support and services to help you. To
speak to a social worker call 132 850 or visit a service centre.

International Services
We can check if you can get a payment from us based on a social security agreement with another
country. We can also help you claim a foreign pension. Contact us on 131 673.

Other information

Keep your details up to date
You need to tell us when your circumstances change. This could include your income, assets, and
even where you live. Use our online service options to keep your details up to date. We do regular
reviews to ensure people get the right payment and the right amount.

Assurance of Support
An Assurance of Support is a commitment by an assurer or an organisation to support a person
who is applying to migrate to Australia, so they will not have to claim an income support payment
once they have been granted the visa or have arrived. If you’re under an Assurance of Support
arrangement and have claimed certain payments from us, your assurer must repay the full amount
you received while the Assurance of Support was in place.

Learning English
We can help you access classes where you can learn or improve your English. You’ll need to learn
English if you want to become an Australian citizen.
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If you were granted a visa to come to Australia as a migrant, refugee or humanitarian entrant, you
can access free English classes through the Department of Education and Training’s Adult Migrant
English Program (AMEP). You’ll need to register with one of the AMEP service providers within six
months (or 12 months if aged between 15 and 17 years) of arriving in Australia or being granted
permanent residence.
The Skills for Education and Employment program, can help you improve your English, reading,
writing and basic maths skills so you can increase your chances of getting and keeping a job. To
find out if you are eligible for this program, call us or visit a service centre.

Family and domestic violence
We support people affected by family and domestic violence by providing information, resources
and referrals.
We have information available in different languages. If you or someone you know is affected by
family and domestic violence, go to humanservices.gov.au/domesticviolence
Support is also available from:
1800RESPECT—1800 737 732 or 1800RESPECT.org.au
MensLine Australia—1300 789 978 or mensline.org.au

Extra assistance
Getting someone to deal with us on your behalf
If you prefer to have someone else handle your Centrelink, Medicare or Child Support business,
you can authorise a person or organisation to deal with us on your behalf. For more information
about these arrangements go to humanservices.gov.au/nominees or by calling us or visiting a
service centre.

Centrepay
Centrepay is a voluntary bill-paying service which is free for customers. Use Centrepay to arrange
regular deductions from your Centrelink payment to pay for your bills. You can start or stop using it
whenever you like. You can use it for many types of bills—for example child care, electricity and
rent. You’ll need to give us permission to pay your bills using part of your payment. To set up or
change a deduction you can use your Centrelink online account via myGov.
For more information go to humanservices.gov.au/centrepay

Additional payments and services
We recognise you may have some costs or issues that you need extra help with. You may also be
able to access some of the following:
•

Rent Assistance

•

Financial Information Service

•

Rent Deduction Scheme

•

Income Management
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•

Agents and Access Points

•

concession cards.

For more information about these payments and services go to humanservices.gov.au or call us.

Do your business with us online
To do your business online, create a myGov account and link to your Centrelink or Medicare online
account.
With a myGov account, you can use Centrelink and Medicare online accounts and Express Plus
mobile apps. Create a myGov account at my.gov.au
Next, you’ll need to link your Centrelink or Medicare account to your myGov account. Sign in to
myGov, select Services and then Centrelink or Medicare. Answer some questions so we link the
correct record to your myGov account.
For more information about online accounts, go to humanservices.gov.au/register
For help with myGov, go to humanservices.gov.au/mygovguides or watch tutorials on
YouTube—youtube.com/mygovau

Express Plus mobile apps
Use our Express Plus mobile apps to do business with us 24 hours a day, 7 days a week.

Express Plus Centrelink mobile app
Use the app to:
•

report employment income

•

get reporting reminders

•

view your payments and transaction history

•

update details

•

view your online letters

•

upload documents

•

track your claim progress

•

view and update your family income estimate and payment choices

•

view appointments

•

manage your BasicsCard if you’re income managed

•

view your digital concession cards.

Express Plus Lite mobile app
The Express Plus Lite mobile app lets you report your income in Arabic, Chinese, English, Persian
(Farsi) and Vietnamese.
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Express Plus Medicare mobile app
Use the app to:
•

view your Medicare card details and current card members

•

update your contact details

•

update your bank account details

•

order a replacement or duplicate Medicare card

•

submit claims for most services

•

view, download, print or email your Medicare Claims History Statements for the last three
years

•

view your Medicare Safety Net balance

•

view, download, print or email Immunisation History Statements for yourself or your child
under the age of 14

•

register or change your Australian Organ Donor Register decision

•

request a new Australian Organ Donor Register card

•

view a digital copy of your Australian Organ Donor Register card

•

locate your nearest service centre.

To find out more about our apps go to humanservices.gov.au/expressplus

myGov Access
If you’re planning to travel overseas or to a remote location and you have a myGov account,
consider setting up myGov Access on your mobile device before you leave. myGov Access is a
code creator app and a secure option to use when signing in to myGov.
For more information about myGov go to humanservices.gov.au/mygov

Online security
Keep your information safe online. Go to humanservices.gov.au/onlinesecurity to find out how.

Keeping up to date
To find out about changes being made to payments and services:
•

visit and subscribe to our online news service for up-to-date information at
humanservices.gov.au/multicultural

•

like us on facebook.com/HumanServicesAU and ask us a question

•

follow us on Twitter @HumanServicesAU
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For more information
•

go to humanservices.gov.au/multicultural for more information in English

•

go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language

•

call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services

•

call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services

•

visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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